
Terço das Santas Chagas 

  

Imagem sem direitos autorais. 

Você conhece o Terço das Santas Chagas? 

Decidimos realizar este artigo para mostrar isso mesmo. 

Conhecendo as diferentes partes do terço 
Recomendamos, antes de começar rezando o terço, que conheça as diferentes partes do 
terço. 

Encontramos essa imagem abaixo e é sem dúvida uma das mais simples e que melhor 
explica tudo isso. 

Através dela podemos verificar que existe uma oração para cada parte do terço. 

Começa na cruz, segue-se as 4 contas seguintes e após isso temos ainda orações para as 
contas maiores e para as contas menores. 



  

Imagem: https://br.pinterest.com/pin/435793701440053252/ 

Segundo a fonte da imagem é importante conhecer as diferentes partes desse terço pois 
devemos segurar cada uma delas enquanto rezamos. 

Por exemplo, quando estiver rezando o Credo (a primeira oração) deve agarrar a cruz, 
com muita fé. Em seguida rezará o “Ó Jesus, Divino Redentor…” (nas contas brancas, de 
acordo com o desenho). Depois rezará “Meu Jesus, perdão…” (nas contas escuras, de 
acordo com o desenho), três vezes. Assim, percorrerá toda a “roda" do terço, perfazendo 
as cinco dezenas.  

Agora que já conhece as diferentes partes deste terço podemos avançar para os benefícios 
de o rezar. 

Benefícios de rezar o terço das Santas Chagas 
Orar, seja que oração for, traz muitos benefícios para a nossa alma. 

A diferença entre o Terço das Santas Chagas e as outras orações é que este terço combina 
algumas das orações, tais como a oração do Credo. 

Desse modo, estamos rezando cerca de 4 orações diferentes. 

Isso traz, sem qualquer dúvida, enormes benefícios para a nossa vida enquanto católicos. 



Ajuda em situações de desespero 
Orar ajuda a gente em momentos de aflição e desespero. 

Por vezes nós nos deparamos com situações complicadas e que por vezes parecem não ter 
solução, mas através da oração vamos conseguir acalmar a nossa mente. 

Essa calma vai ajudar a gente a pensar melhor, a verificar as soluções e a enxergar que 
realmente a situação não é tão má quanto parece. 

Ajuda em situações de infelicidade 
Deus Nosso Senhor ajuda quem verdadeiramente precisa e a quem lhe pede auxílio. 

A oração o ajudará a ser feliz com as coisas simples da vida, com aquelas coisas que antes 
não significavam nada pra você. 

Liberta-nos de todos os males 
Se a gente acreditar em Deus e em todo o Seu Poder estamos aceitando a Sua entrada na 
nossa vida. 

Através dessa visita divina estamos permitindo que Ele nos proteja contra todos os males. 

Com a oração do terço você está pedindo diretamente a Deus para que ele o ajude. 


